komunikat dla prasy

Bréhan, dnia 13 października 2021 r.

PANI CATHERINE LAMBOLEY,
NOWA DYREKTOR DZIAŁU PLANT CARE GRUPY OLMIX
Grupa Olmix kontynuuje realizację swojego planu strategicznego na lata 2021-2025, powołując Catherine
Lamboley na stanowisko szefa globalnego działu Plant Care.
Rozpocznie ona nowe działania mające na celu wsparcie rozwoju i wzmocnienie
pozycji Grupy na rynku biorozwiązań dla gleby i roślin w celu dostarczenia
konkretnych i skutecznych narzędzi dla kluczowych graczy w rolnictwie rolników, dystrybutorów, i producentów - na całym świecie. Będzie czuwać nad
międzynarodowym rozwojem i wdrażaniem opartych na nauce biorozwiązań
opłacalnych dla rolników i bardziej przyjaznych dla środowiska.
Catherine Lamboley wniesie do Grupy swoją wiedzę na temat rolnictwa wynikającą z 25-letniego doświadczenia w branży rolniczej - oraz doświadczenie
biznesowe zdobyte na różnych stanowiskach (zarządzanie ogólne, sprzedaż,
marketing, łańcuch dostaw i finanse).
Jako członek Komitetu Wykonawczego Grupy, będzie podlegać Dyrektorowi
Generalnemu, panu Jean-Christophe Juilliard.
Biorozwiązania odpowiadają logice zintegrowanego zarządzania ekosystemem roślinnym, działając na glebę i
rośliny, umożliwiając pogodzenie wyników ekonomicznych i środowiskowych. Asortyment produktów Olmix Plant
Care, których skuteczność demonstruje się w testach przeprowadzanych na całym świecie oraz w rozwiązaniach
dostosowanych do indywidualnych potrzeb, stanowi odpowiedź na wyzwania związane ze zrównoważonym
rozwojem i rentownością, przed którymi stoją nasi partnerzy i klienci w zakresie upraw polowych, roślin ozdobnych
oraz warzyw i owoców.
„Kwestie żywności i klimatu są dla mnie bardzo ważne i jestem przekonana, że te nowe, alternatywne technologie,
zdrowsze dla środowiska i odpowiadające na oczekiwania świata rolnictwa i społeczeństwa, przyspieszą transformację
rolnictwa w celu osiągnięcia bardziej zrównoważonej i odpornej produkcji-mówi Catherine Lamboley. Spółka Olmix
działa zgodnie z tą wizją i posiada wszystkie narzędzia, aby dostarczać innowacyjne i skuteczne rozwiązania wszystkim
graczom w świecie rolnictwa dzięki unikatowym badaniom i procesom, silnej międzynarodowej obecności, szerokiej
gamie produktów dostosowanych do każdej potrzeby, Zaangażowanym pracownikom, którzy promują współpracę i
mądrość zbiorową, aby stawić czoła wspólnym wyzwaniom».
Jean-Christophe Juilliard podkreśla, że przybycie Catherine Lamboley „odzwierciedla silne ambicje Grupy w zakresie
rozwoju działalności związanej z pielęgnacją roślin, dla której mamy innowacyjne rozwiązania zgodne z oczekiwaniami
szybko zmieniającego się rynku. Metody produkcji roślinnej ewoluują w kierunku alternatywnych biorozwiązań dla
gleby i roślin w odniesieniu do wielu upraw na całym świecie. Doświadczenie i wiedza Catherine Lamboley w zakresie
międzynarodowej produkcji rolnej pozwoli Grupie na rozwój i promocję naszych nowych rozwiązań, aby pomóc sektorom
roślinnym w ewolucji ich metod produkcji z korzyścią dla wszystkich interesariuszy”.
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O spółce Olmix
Grupa Olmix specjalizuje się w rozwoju rozwiązań technologicznych opartych na biosurowcach, wspierających
ekologiczną transformację metod hodowli i uprawy. Jej ambicją jest pogodzenie poprawy rentowności dla wszystkich
uczestników rynku rolnego z ochroną środowiska poprzez stosowanie przyjaznych naturze środków produkcji.
Rozwiązania Działu Plant Care grupy Olmix ukierunkowane są na 3 kluczowe czynniki w produkcji roślinnej: rozwój
żyzności gleby i wzmocnienie jej odporności, poprawę zdolności roślin do pobierania wody i składników mineralnych
oraz wzmocnienie odporności upraw na stres.
Olmix osiąga obrót w wysokości 155 milionów euro i zatrudnia 650 osób w 36 filiach na całym świecie. Grupa posiada
14 zakładów przemysłowych, w tym biorafinerię specjalizującą się w przetwarzaniu alg oraz 4 zakłady formulatorownie
dla działu Plant Care, którego łączny obrót wynosi 36 mln euro.

Dane kontaktowe dla prasy:
Wiesław CIECIERSKI, Country Manager Plant Care - Polska: WCiecierski@olmix.com - +48 507 786 477
Andreia IANĂ, Komunikacja i marketing: aiana@olmix.com - +40 (0)725 05 38 46
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